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Užimtumo didinimo programa 

 Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų 

programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 metų rugsėjo mėnesį 

patvirtino Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programą. 
 

 Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programa: 
 

 parengta siekiant kompleksiškai spręsti šiuo metu itin aktualias 

gyventojų užimtumo problemas, sutelkiant verslo, švietimo ir darbo 

rinkos sektorius, taip pat įtraukiant socialinius partnerius ir savivaldybes 

į užimtumo politikos formavimą; 
 

 parengimą lėmė poreikis mažinti ekonomikos nuosmukio sukeltą 

nedarbą, mažinti struktūrinį, jaunimo ir ilgalaikį nedarbą bei reguliuoti 

emigracijos procesų poveikį darbo rinkai, kurti darbo vietas regionuose; 
 

 strateginis tikslas - pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad 

kiekvienas gyventojas turėtų galimybę rasti turimą kvalifikaciją 

atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. 

 



Užimtumo didinimo programos tikslai 

1. Skatinti darbo vietų kūrimą ir darbo paklausą 

2. Didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo 
rinkos reikmėms 

3. Laisvus darbo išteklius integruoti į darbo rinką 
ir joje išlaikyti 



Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų 

2014 m. rugsėjo 1 d.  



Darbo vietų kūrimo ir darbo paklausos didinimo 

priemonės regionuose 

Priemonės 

• Tęsti verslininkų gerai vertinamą įmonių investicinių projektų dalinį 

finansavimą, atsižvelgiant į atskirų regionų privalumus, potencialą, esamą 

infrastruktūrą. 

• Plėtoti itin paklausias verslumo skatinimo priemones, sudarančias sąlygas 

pradėti savo verslą mažoms įmonėms, teikiant paskolas, kompensuojant 95 

proc. palūkanų, subsidijuojant darbuotojų darbo užmokesčio dalį, derinant su 

mokymais ir pagalba rengiant verslo planus. 

• Kurti regionuose klasterius, atsižvelgiant į regiono specifiką, žmogiškuosius 

resursus, mokymo įstaigas, pramonės tradicijas. 

• Kurti darbo vietas aukšto nedarbo teritorijose subsidijuojant iki 65 proc. 

darbo vietos įkūrimo kaštų (Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai).  

•  Skirti paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. 

• Skirti paramą ne žemės ūkio verslams kaimo vietovėse kurtis ir plėstis. 

•    Teikti paramą socialinio verslo pradžios projektams. 



Jaunimo garantijų iniciatyva Lietuvoje 

Lietuvoje Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – 

užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 metų amžiaus per keturių 

mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo 

mokymosi užbaigimo gautų pasiūlymą: 

 dirbti 

 toliau mokytis, įskaitant pameistrystės mokymo 

formą 

 atlikti praktiką ar stažuotę 

 

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas - viena iš būtiniausių ir 

skubiausių reformų. Ja siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti 

jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą 

baigus mokslus. 



BENDRADARBIAVIMO MEMORANDUMAS  

dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo 

Jaunimo garantijų įgyvendinimo partnerių tinklas 

 

Valstybės ir savivaldybių 
institucijos: 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija: 

Švietimo ir mokslo 
ministerija; 

Ūkio ministerija; 

Žemės ūkio ministerija; 

Savivaldybės (regioniniame 
lygyje); 

 

Socialiniai partneriai: 

Darbdavių organizacijos; 

Profesinės sąjungos; 

 

 

 

 

 

 

Jaunimo organizacijos: 

Lietuvos jaunimo 
organizacijų taryba; 

Lietuvos studentų sąjunga; 

 

 

 

 

  



Partnerių vaidmuo įgyvendinant Jaunimo garantijų 

iniciatyvą 

- dalyvauti rengiant darbo rinkos poreikių prognozes; 

- padėti rengti veiksmingas mokymosi darbo vietoje schemas;  

- stiprinti įmonių bei švietimo įstaigų bendradarbiavimą; 

- plėtoti profesinio orientavimo sistemą, 

- pasiūlyti daugiau vietų praktiką atliekantiems mokiniams ir 
studentams bei sukurti daugiau praktinio mokymo ir stažuočių 
galimybių; 

- remti jaunimo garantijų įgyvendinimo priemonėse pageidaujančias 
dalyvauti įmones ir organizacijas; 

- formuoti pozityvų jaunimo požiūrį į verslą, informuoti apie verslininkų 
pasiekimus, jų naudą visuomenei ir galimybes kurti naują verslą.; 

- remti jaunimo įsikūrimo kaime iniciatyvas.  



Socialinis dialogas įgyvendinant jaunimo 

garantijų iniciatyvą visuose valdymo 

lygiuose 

 

JGI įgyvendinimo koordinavimo komisija prie SADM 

ministerijų, darbdavių, profsąjungų ir jaunimo organizacijų - atstovai 

Trišalė komisija prie LDB 

Socialiniai partneriai, SADM, ŠMM, ŪM atstovai 

Trišalės komisijos prie TDB (10) 

Darbdavių, darbuotojų, savivaldos atstovai 

JGI įgyvendinimo komisijos TDB skyriuose (49) 

Savivaldybių, socialinių partnerių, mokymo įstaigų, jaunimo, NVO 
atstovai 



Jaunimo garantijų iniciatyvos priemones įgyvendinančių 

partnerių tinklas Lietuvos regionuose  

12 



Nedarbo mažėjimas Lietuvoje 

Nedarbo lygis 2010 2011 2012 2013 

25-74 amžiaus 

Lietuva 16.1 13.9 12.2 10.9 

ES 28 vidurkis 8.3 8.3 9.0 9.5 

Ilgalaikis 

Lietuva 7.4 8.0 6.6 5.1 

ES 28 vidurkis 3.9 4.2 4.7 5.1 

Jaunimo 

Lietuva 35.7 32.6 26.7 21.9 

ES 28 vidurkis 21.1 21.4 23.0 23.4 



Socialinė parama 
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Nuo 2012 m. sausio 1 d. pradėtos piniginės socialinės 

paramos sistemos pertvarkos tikslai: 

didinti piniginės socialinės paramos tikslingumą ir veiksmingumą  

didinti savivaldos vaidmenį išplečiant jos teises ir atsakomybę už paramos 

nepasiturintiems gyventojams teikimo taiklumą ir veiksmingumą  

aktyvinti vietos bendruomenes, NVO  suteikti daugiau teisių ir atsakomybės 
įtraukiant  jas į paramos teikimo procesą 

skatinti bendradarbiavimą tarp institucijų (LDB, VDI, VMI, SODRA, Muitinės 
departamentas prie FM, Policijos departamentas prie VRM), didinant įdarbinimo, 
užimtumo bei mažinant nelegalių pajamų gavimo bei nelegalaus darbo galimybes 

sudaryti sąlygas efektyviau ir socialiai teisingiau teikti piniginę socialinę paramą, 
mažinant piktnaudžiavimo parama bei ilgalaikės priklausomybės nuo socialinės paramos  
sistemos galimybes 



 

Socialinės pašalpos gavėjų ir išlaidų pokyčiai  

2012-2014 metais visose 60 savivaldybių 
 

Piniginės socialinės paramos sistemos pertvarkos metu: 

Socialinės pašalpos gavėjų sumažėjo 28,2 proc. (nuo 221,9  iki 159,2 tūkst. asm.)  

Išlaidos socialinei pašalpai mokėti sumažėjo  30,3  proc. (nuo 599,5  iki 417,6 mln. Lt) 
 

 

*Laukiamas rezultatas 2014 metais apskaičiuotas remiantis 2014 m. I pusmečio duomenimis. 
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Veiksniai, turėję įtakos piniginės paramos 

gavėjų skaičiaus mažėjimui  
 

Piniginės 
socialinės 
paramos 
sistemos 

pertvarkos 
veiksniai 

Tikslingesnis 
paramos 
skyrimas 

Sugriežtintos sąlygos gauti 
paramą asmenims, 

atsisakiusiems darbo 
pasiūlymo, savarankiškai 
dirbantiems asmenims,, 
nelegaliai dirbantiems 

asmenims ir kt. priemonės 

Viešumas ir bendruomenės 
aktyvus dalyvavimas 

teikiant piniginę socialinę 
paramą 

Glaudesnis 
tarpinstitucinis 

bendradarbiavim
as 

Skatinama paramos gavėjų 
integracija į darbo rinką 

(skiriama papildoma 
socialinė pašalpa 

ilgalaikiams bedarbiams 
įsidarbinus) 

Teigiamai keičiasi 
visuomenės požiūris, 

padidėjęs visuomenės narių 
socialinio teisingumo siekis 
bei pačių paramos gavėjų 

sąmoningumo lygis 



Socialinė integracija 
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Numatomos vykdyti socialinės integracijos 

didinimo priemonės regionuose 



Perėjimas nuo institucinės globos prie 

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų  

Tikslas  - vykdant bandomuosius projektus regionuose numatyti 

nuoseklius ir koordinuotus veiksmus, skatinančius nuoseklią ir 

koordinuotą perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliems asmenims (įskaitant 

vaikus ir jaunimą), turintiems proto, psichikos negalią ar likusiems be 

tėvų globos vaikams, įskaitant kūdikius, bei pagalbos šeimai, globėjams 

(rūpintojams) sistemos kūrimą.  

 

Į šį procesą įtraukiamos savivaldybės ir regionų plėtros tarybos.  

 

Siūlymai-vizijos dėl bandomųjų projektų vykdymo atskiruose 

regionuose  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai buvo pateikti iki 

spalio 1 d. 



ES struktūrinė parama užimtumui ir 

socialinė atskirties mažinimui 
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ES paramos struktūra pagal VP prioritetus 

 



7 investicinis prioritetas 
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VP 7 prioritetas: Kokybiško užimtumo ir 

dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas  

  

7.1 Investicinis prioritetas: Užimtumą skatinančio ekonomikos 

augimo kuriant vidinį potencialą rėmimas kaip dalis konkrečioms 

sritims skirtos teritorinės strategijos (ERPF); 

7.2 Investicinis prioritetas: Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų 

infrastruktūrą (ERPF); 

7.3 Investicinis prioritetas: Galimybės gauti darbą suteikimas 

ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims, pasitelkiant vietos 

užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą (ESF); 

7.4. Investicinis prioritetas: Jaunimo ilgalaikė integracija į darbo rinką, 

įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą (ESF, JUI). 

 



7.1 Investicinio prioriteto įgyvendinimo 

veiklos 

 Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar 

naujus verslo ir užimtumo traukos centrus ar stiprinant 

esamus;  

 Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų 

konversija, pritaikant jas naujai komercinei veiklai, 

gyvenamajai statybai, socialinei infrastruktūrai, 

bendruomenių veiklai, netradicinių erdvių pritaikymas 

kultūros veikloms; 

 Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose 

rajonuose, kuriant ar atnaujinant mažos apimties 

bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant aplinką, 

investuojant į žaliąją infrastruktūrą ir šių teritorijų 

pasiekiamumą. 

 



7.1 Investicinio prioriteto įgyvendinimas 

 7.1 investicinis prioritetas bus įgyvendinamas taikant ITI modelį – 

nustatant tikslines teritorijas, parengiant ir įgyvendinant jų 

integruotas vystymo programas. 

 Išskiriant tikslines teritorijas tarp gyvenamųjų vietovių nuo 6 iki 100 

tūkst. gyventojų (įskaitant ir mažesnius miestus – savivaldybių 

administracinius centrus) ir nustatant konkrečias jų vystymo 

priemones atsižvelgiama į miesto ir jį supančios teritorijos socialinę, 

demografinę ir ekonominę aplinką ir vystymosi iššūkius.  

 Išskiriant tikslines teritorijas 5 didžiuosiuose miestuose nustatomos 

apibrėžtos miesto teritorijos dalys (dydis – 20-40 tūkst. gyventojų), 

kuriose investicijos koncentruojamos sprendžiant esmines šioms 

teritorijoms būdingas problemas. 

 



8 investicinis prioritetas 
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